
 BASES MEGAREPTES CONFINATS - AJUNTAMENT DE RIUDOMS

1. Participació i inscripcions

1.1.La participació als Megareptes Confinats està oberta a les persones que
en el transcurs de l’any actual compleixen 11 o més anys.

1.2.Els participants s’han d’inscriure en equips d’entre 2 i 6 membres, en el
qual sempre hi  ha d’haver com a mínim un major d’edat que es faci
responsable del grup. 

1.3. Cada equip ha d’emplenar una butlleta d’inscripció amb les dades de
cada membre i enviar-les per correu electrònic. El termini d’inscripcions i
el lloc estarà detallat en la publicitat de l’activitat, la qual es farà a través
de la pàgina web de l’Ajuntament de Riudoms (www.riudoms.cat).

1.4.La inscripció a l’activitat és gratuïta. Hi haurà límit d’inscripcions.

2. Mecànica del joc

2.1 Els Megareptes Confinats consisteixen en assolir els reptes proposats
per tal que el virus que ha arribat al planeta no us infecti. La superació
d’aquestes  reptes  us  permetran  anar  adquirint  anticossos  per  tal
d’immunitzar-vos  contra  el  virus,  sinó  el  supereu  el  virus  us  anirà
infectant a poc a poc.

2.2 En cada repte hi  participarà una o dues persones per  equip.  En el
conjunt dels reptes hauran d’haver-hi participat tots els membres, en
una prova com a mínim. 

2.3 Els espais de joc estan pensats per realitzar-se a l’interior de les cases,
a les terrasses, als jardins...

http://www.riudoms.cat/


2.5 Cada dia s’enviaran uns reptes al telèfon mòbil indicat com a contacte
de l’equip i s’haurà d’enviar el resultat de la prova durant el transcurs
del mateix dia.

2.6  El  joc  serà  dirigit  i  coordinat  per  la  comissió  organitzadora  dels
Megareptes Confinats, formada per persones voluntàries i coordinades
des de la Regidoria de Joventut.

3. Premis 

Cada  repte  realitzat  per  part  de  l’equip  serà  puntuat  amb  punts
anomenats “anticossos”. Hi haurà un premi per cadascun dels tres equips
amb més puntuació. Aquests són:

* 1r premi, entrades per als participants a qualsevol espectacle
programat pel Casal Riudomenc
* 2n premi, un dinar per a cada participant al restaurant de Sant
Antoni
* 3r premi, un lot de productes de Riudoms

4. Responsabilitat 

3.1 Per a qualsevol dubte o consulta, els participants es podran posar en
contacte amb l’Ajuntament de Riudoms a través del correu electrònic
joventut@riudoms.cat  .  

3.2 La participació en els Megareptes Confinats comportarà l’acceptació i
compliment de les normes del joc, marcades en el seu inici.

3.3  La  comissió  organitzadora  es  reserva  el  dret  d’excloure  qualsevol
participant que contravingui les normes o la finalitat del joc i de resoldre
qualsevol situació no contemplada en aquestes bases.

3.4  El  fet  de  participar  en  els  Megareptes  Confinats  comporta  la  total
acceptació d’aquestes bases.  
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